
Białystok, dnia 16 września 2019 r. 

 

Zamawiający: 

Podlaska Komunikacja Samochodowa  

Nova Spółka Akcyjna 

ul. Boh. Monte Cassino 8 

15-873 Białystok 

 

Wykonawcy  

uczestniczący w postępowaniu  

PKS NOVA –  DZ/2019/09/1 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 

na Zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020 na 

potrzeby Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, znak PKS 

NOVA – DZ/2019/09/1.  

 

 Zamawiający – Podlaska Komunikacja Samochodowa Nowa S.A., działając na 

podstawie  art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej: Pzp, niniejszym informuje, że: 

 

1. otwarcie ofert odbyło się dnia 16 września 2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Spółki w 

Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, sala 

konferencyjna,  

 

2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 

- część 1 zamówienia: 21 000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) zł netto, tj. 25 830 

zł brutto, 

- część 2 zamówienia: 93 000 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące) zł netto, tj. 

114 390 zł brutto, 

- część 3 zamówienia: 80 000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) zł netto, tj. 98 400 zł 

brutto. 

 



3. w terminie wyznaczonym do składania ofert, wpłynęły oferty następujących 

Wykonawców: 

Część 1 zamówienia: 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty 

brutto 
Termin realizacji 

zamówienia 
 

Okres gwarancji 
 

Warunki płatności 

1 PLUS sp. j. 

Jurkiewicz i Syn ul. 

Szosa Baranowicka 

58, 15-521 

Białystok-Zaścianki 

23.431,50 zł zgodnie z 

rozdziałem IV 

SIWZ 

Nie dotyczy zgodnie z  

SIWZ i 

załącznikami 

 

2 P.P.H.U. „OPAL” 

Spółka jawna Irena 

Puławska, Roman 

Puławski, ul. 

Targowa 82, 17-200 

Hajnówka 

23.708,25 zł zgodnie z 

rozdziałem IV 

SIWZ 

Nie dotyczy zgodnie z 

SIWZ i 

załącznikami 

 

Część 2 zamówienia: 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty 

brutto 
Termin realizacji 

zamówienia 
 

Okres gwarancji 
 

Warunki płatności 

1 Auto-Myjnia 

Hurtowa i Detaliczna 

Sprzedaż Paliw 

Płynnych i 

Gazowych Adam 

Kozłowski 

Aleje Lipowe 1D, 19-

400 Olecko 

108.055,50 

zł 
zgodnie z 

rozdziałem IV 

SIWZ 

Nie dotyczy zgodnie z  

SIWZ i 

załącznikami 

 

 

Część 3 zamówienia: 

Numer oferty Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy 
Cena oferty 

brutto 
Termin realizacji 

zamówienia 
 

Okres gwarancji 
 

Warunki płatności 

1 PLUS sp. j. 

Jurkiewicz i Syn 

ul. Szosa 

Baranowicka 58, 

15-521 Białystok-

Zaścianki 

94.833 zł zgodnie z 

rozdziałem IV 

SIWZ 

Nie dotyczy zgodnie z  

SIWZ i 

załącznikami 

 

2 TRANS 

ŁUPIŃSCY S.J. 

Łupianka Stara 

1B, 18-100 Łapy 

95.940 zł zgodnie z 

rozdziałem IV 

SIWZ 

Nie dotyczy zgodnie z 

SIWZ i 

załącznikami 



 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w terminie wpłynęła również oferta 

Wykonawcy P.H.U. Falko Oil Krzysztof Falkowski. Wykonawca jako ostateczną cenę 

oferty brutto wskazał kwotę 3,08 zł. Oferta ta nie zawiera również informacji, na którą 

część postępowania jest składana.  

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej  informacji,  przekazuje 

Zamawiającemu sporządzone oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wykonawca 

może przedstawić dowody potwierdzające,  że  powiązania   z   innym   wykonawcą   nie   

prowadzą   do   zakłócenia   konkurencji   w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oznaczone 

powyżej dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie.   

 

 

Zamawiający wskazuje, iż wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

 


